
            OBČINA PREBOLD
   KRAJEVNI ODBOR Latkova vas
   Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
    : (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05

Št. dokumenta: 0329-4/2010-11

ZAPISNIK 4. SESTANKA KRAJEVNEGA ODBORA LATKOVA VAS

Sestanek je bil dne 14. 06. 2011 v Gasilskem domu Groblja, s pričetkom ob 19,00 uri in zaključkom ob 
20.30 uri.

Prisotni:  Člani KO  LV  Jože Plaskan, Franc Kokol, Uroš Šibila, Aleš Golič, Ciril Rojnik, Marija Plevčak, 

Upravičeno odsotni:  Mohor Maretič

Vabljeni:

- župan občine Prebold  Vinko Debelak, podžupan Franci Škrabe, podžupanja Emilija Črnila,  
občinska svetnika Miha Fonda in Matjaž Debelak,  predsednik PGD Groblja Vojko Kolenc in Jernej 
Gigerl so se sestanka udeležili;

- občinska svetnika Matjaž Debelak in Brane Verk, predsednik PGD Latkova vas in predsednik 
športnega društva se sestanka niso udeležili.

Predsednik KO je predlagal naslednji dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje KO Latkova vas

2. Predstavitev spletne strani Latkova vas 

3. Razno

KO je predlog dnevnega reda soglasno sprejel.

I. Pregled zapisnika 3. seje KO Latkova vas 

Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 3. seje KO  Latkova vas. Predsednik KO je zapisnik 
prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe.  KO je po krajši razpravi zapisnik v celoti 
potrdil.

Med razpravo je župan pojasnil, da dodatna javna razsvetljava, kot je bila predlagana s strani 
prebivalcev novega naselja Na novinah , ni predvidena.

Prisotni so izrekli precej kritik glede udeležbe na splošni čistilni akciji. Izrečena pa je bila pohvala
vsem, ki so se akcije udeležili in zbrali veliko količino odpadkov. Pojasnjeno je bilo, da v bodoče najbrž 



takšnih akcij ne bo več  in se bo veliko bolj posvetilo ugotavljanju in preganjanju oseb, ki odlagajo 
odpadke izven urejenih odlagališč.

Glede priključitve na čistilno napravo je župan pojasnil, da je bil po stečaju prejšnjega izvajalca izbran 
nov izvajalec, ki bo dokončal dela.  S priklapljanjem naj bi se pričelo v približno 4 mesecih. 

II. Predstavitev pobude za izdelavo spletne strani Latkova vas.

Jernej Gigerl iz novega naselja Na novinah, Latkova vas 86 b je prisotnim predstavil idejo o postavitvi 
spletne strani Latkova vas. Predložil je tudi dokument v pisni obliki, kjer je podrobneje predstavil 
svojo idejo ter dobronamerne kritike na obstoječo spletno stran Občine Prebold. 

Po predstavitvi se je razvila debata, v kateri so vsi prisotni skupaj z županom pobudo podprli. 
Seznanili so se tudi s težavami, s katerimi se sedaj srečujejo urejevalci sedanje spletne strani Občine 
Prebold, posebej še glede administratorja, ki naj bi urejal spletno stran. Občina pravzaprav 
administratorja za te namene nima in je zadeva več ali manj prepuščena posameznikom, ki objavljajo 
prispevke na tej spletni strani. KO podpira bodočo povezavo med podžupanom  Francem Škrabe in 
Jernejem Gigerl. Gigerl svojo pomoč pri zadevi zaenkrat nudi brezplačno.

III. Razno

- KO se je seznanil z zapisnikom Komisije odbora za preventivo in varnost v cestnem prometu o 
črnih točkah v Občini Prebold in še posebej v Latkovi vasi.

- Glede izboljšanja varnosti otrok je predlagano, da bi v bodoče šolski avtobus imel postajališče in 
obračališče pri trgovini SAM. Komisija odbora za preventivo in varnost v cestnem prometu 
Občine Prebold naj pridobi soglasje oziroma dovoljenje firme SAM, da sme avtobus obračati na 
njihovem dvorišču.

- Ograja pri frizerskem salonu ne pride v poštev, ker po mnenju Direkcije za ceste ni smiselna in bi 
bila celo nevarna.

- Prometni znaki »prepovedano za promet za tovorna vozila«  na cesti JP993052 in JP 993053 bodo 
postavljeni.

- Odbor je sprejel sklep, da se mora pripravit dopis na DDC glede povezave med obnovljenim 
mostom čez Savinjo in predvidenim novim krožiščem na Grobli. Nove povezave bodo namreč 
praktično onemogočile vožnjo kolesarjem in pešcem.

- Župan je podal informacijo o spremembi prostorskega načrta – Latkova vas 1,2. Odlok je sprejet 
in je stopil v veljavo.

- KO je bil seznanjen s tem, da sta poslana v javno razpravo dva občinska odloka :

 Odlok o splošnem redu v Občini Prebold in

 Odlok o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo 
vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold

        Vabljeni smo, da podamo morebitne dopolnitve in predloge.



- V splošni razpravi pod točko razno je bilo postavljeno tudi vprašanje,  kaj se dogaja z zadrževalniki 
vode ob Savinji ob poplavah. Župan je pojasnil, da na tem področju se izdeluje DLN protipoplavne 
varnosti.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Latkova vas,  14.6.2011

                          

Zapisnik sestavil:
tajnik KO  g. Franc Kokol

                  Predsednik KO Latkova vas
                                Jože Plaskan
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